Mensen hebben de vrijheid om eigen keuzes te maken op het gebied van seksualiteit en reproductieve
gezondheid, met respect voor de rechten van anderen, binnen een ondersteunde samenleving. Rutgers
verbindt onderzoek, praktijk en lobby. Ons werk kenmerkt zich door een inclusieve en activistische
benadering van seksuele vorming, verbeterde toegang tot anticonceptie en veilige abortus en de preventie
van seksueel geweld. Hierbij ligt onze hoofdfocus op mensen tot 30 jaar. Rutgers is actief in 18 landen.
Onze organisatie wordt gevormd door 140 gepassioneerde professionals in Nederland, Indonesië, Pakistan
en Uganda. De waarden openheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid zijn leidend in al onze activiteiten.
Voor de afdeling Nationaal Onderzoek zoekt Rutgers een

ONDERZOEKSASSISTENT
(32 uur, vacaturenummer 2017-15)
Wat is er leuker dan professioneel werken aan seksualiteit? Wij willen de cijfers op tafel hebben, zodat we
nog meer het verschil kunnen maken. Kom jij ons helpen met ons onderzoek? Kijk dan of je kunt bieden
waar wij naar op zoek zijn:
Profiel
Ben je in de afrondende fase van je master sociale-, gedrags-, of gezondheidswetenschappen, of heb je die
net afgerond en wil je jezelf graag verder ontwikkelen op het gebied van onderzoek? Als onderzoeksassistent
ondersteun je bij de uitvoering van diverse onderzoeksprojecten. De werkzaamheden zijn zeer divers. Je
maakt onder andere rapportages van de seksualiteitshulpverlening in Nederland en je werkt mee aan de
uitvoering en disseminatie van onze grote surveyonderzoeken (Seksuele Gezondheid in Nederland en Seks
onder je 25e).
Takenpakket
• Je analyseert data over seksualiteitshulpverlening en zorgt daarnaast dat de databestanden up-to-date
zijn.
• Je schrijft rapportages over o.a. seksualiteitshulpverlening en als co-auteur schrijf je mee aan
(wetenschappelijke) artikelen.
• Je onderhoudt contacten met netwerkpartners, zoals seksuologen of abortusklinieken.
Functie-eisen
Wij zoeken een enthousiaste collega die warmloopt voor de doelstellingen van Rutgers en die voldoet aan de
volgende criteria:
• Je bent (niet langer dan 1,5 jaar geleden) afgestudeerd in de sociale, gedrags- of
gezondheidswetenschappen.
• Je hebt kennis van en interesse in het doen van sociaalwetenschappelijk onderzoek.
• Je hebt aantoonbare affiniteit met seksuele gezondheid.
• Je hebt een heldere schrijfstijl en een uitstekende beheersing van het Nederlands.
• Je kunt zelfstandig eenvoudige analyses uitvoeren met SPSS.
• Je bent flexibel: je kunt in meerdere projecten tegelijk werkzaam zijn.
• Je bent zorgvuldig.
• Je hebt uitstekende sociale vaardigheden en vindt het leuk om te netwerken.
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een leuke functie in een inspirerende werkomgeving met gemotiveerde en gekwalificeerde
collega’s. De aanstelling betreft een half jaar, met daarna de mogelijkheid voor verlenging van een jaar.
Aanstelling zal plaatsvinden volgens de arbeidsvoorwaarden van de CAO-GGZ. De salariëring bedraagt
afhankelijk van kennis en ervaring bij een 36-urige werkweek maximaal € 2.187,= bruto per maand (FWGschaal 45, trede 0).
Informatie en sollicitatie
Neem voor meer informatie over de functie contact op met Mevr. Ciel Wijsen, Manager Nationaal Onderzoek,
bereikbaar via vacatures@rutgers.nl onder vermelding van het vacaturenummer. Onze websites
www.rutgers.nl / www.rutgers.international geven een goed beeld over Rutgers.

Reacties op deze functie dienen uiterlijk 9 november 2017 bij ons binnen te zijn. Reageren op deze vacature
kan uitsluitend via de link in de betreffende vacature op www.rutgers.nl/vacatures onder vermelding van het
vacaturenummer.
De eerste gespreksronde staat gepland op 16 november 2017. Een mogelijke tweede gespreksronde staat
gepland op 20 november 2017. Gelieve met deze voornoemde data rekening te houden.
Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

